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Utses att justera 
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Anders Westermark, gata/parkchef 

Klas Kronqvist, projektingenjör, § 12 
Mattias Wänerstig, trafikingenjör,§§ 13-17 
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2020-02-18 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

KsTu § 10 

Val av protokollsjusterare 

Tekniska utskottets beslut 

2 (10) 

Tekniska utskottet beslutar att utse Kjell-Arne Green (S) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll. 

Juste randes
1 

signatur 

Lr ftJl-G 
'--./ 

Utdrags bestyrka.nde 
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KsTu § 11 

Dagordning 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar att godkänna dagordningen. 

Justerandes sign3cur Utdrags bestyrkande 

b;A; /c!--;I-<? 
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KsTu § 12 

lnformationsärenden 

- Lägesbilden på samhällsbyggnad 
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Pågående projekt 

4 (10) 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren, fastighetschef Bo Ad/er, gata/parkchef 
Anders Westermark och projektingenjör Klas Kronqvist 

- Intern kontrollrapport SHB 2019 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren, gata/parkchef Anders Westermark och VA

chef Mikael Jonsson 

- Ny avfallsplan AÖS 

Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

- Redovisning av inkomna synpunkter 2019 
Föredragande: Samhällsbyggnadschef Svante Andren 

JustcF:indes signatur ~ ~ . 
f · -" , / ~ 
~ - c:77 

Utdrags bestyrkande 
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KsTu § 13 

5 ( I 0) 

2020-19 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020:6 om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Sandtorget, samt 
upphävande av lokal trafikföreskrift 1497 2019: 151 om 
stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Sandtorget 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2020:6 om stannande och parkering för rörelsehindrade med parkeringstillstånd på 
Sandtorget i Hjo, samt att upphäva lokal trafikföreskrift om stannande och parkering för 
rörelsehindrade med parkeringstillstånd på Sandtorget i Hjo. Föreskriften träder i kraft 18 
mars 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Sandtorgets södra sida anlagt en ny parkeringsplats för rörelsehindrade, 
som inte har någon lokal trafikföreskrift. En lokal trafikföreskrift om stannande och parkering 
för rörelsehindrade med parkeringstillstånd behöver antas, och Hjo kommun har på 
Sandtorgets norra sida en parkeringsplats för rörelsehindrade med föreskrift som behöver 
upphävas då trafikförhållandena har ändrats. Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om stannande och parkering för rörelsehindrade med 
parkeringstillstånd på Sandtorget i Hjo kommun 1497 2020:6 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justeran4es signatur ,i 

�--\ /...!--/
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Utdrags bestyrkande 
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KsTu § 14 

6 ( 10) 

2020-19 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020:7 om parkering på Sandtorget 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2020:7 om parkering på Sandtorget i Hjo. Föreskriften träder i kraft 18 mars 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Sandtorgets södra sida anlagt en ny parkeringsplats som inte har någon 
lokal trafikföreskrift. En lokal trafikföreskrift om parkering behöver antas. Polismyndigheten 
har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Sandtorget i Hjo; 1497 2020:7 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Utdragsbestyrkande 
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7 ( I 0) 

2020-19 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020:8 om parkering på Bangatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2020:8 om parkering på Bangatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 18 mars 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Bangatan utanför lca ett antal parkeringsplatser som saknar lokal 
trafikföreskrift. En lokal trafikföreskrift om parkering behöver antas. Polismyndigheten har 
inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Bangatan i Hjo; 1497 2020:8 

Skickas till 
Sam hälls byggnad 

Justerandes signatur 

,�J\ j!-/1--<{-J 
Utdragsbesryrkande 
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2020-19 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020:9 om parkering på Vasagatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift, 1497 
2020:9 om parkering på Vasagatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 18 mars 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Vasagatan utanför lca ett antal parkeringsplatser som saknar lokal 
trafikföreskrift. En lokal trafikföreskrift om parkering behöver antas. Polismyndigheten har 
inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Vasagatan i Hjo; 1497 2020:9 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Justerandes signatur 
,' 

Utdrags bestyrkande 
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KsTu § 17 2020-19 

Lokal trafikföreskrift 1497 2020: I 0 om parkering på Sturegatan 

Tekniska utskottets beslut 
Tekniska utskottet beslutar i egenskap av trafiknämnd att anta ny lokal trafikföreskrift 1497 
2020: I O om parkering på Sturegatan i Hjo. Föreskriften träder i kraft 18 mars 2020. 

Sammanfattning 
Hjo kommun har på Sturegatans södra sida mot Prärien ett antal parkeringsplatser som 
saknar lokal trafikföreskrift. En lokal trafikföreskrift om parkering behöver antas. 
Polismyndigheten har inget att invända. 

Beslutsunderlag 
Hjo kommuns lokala trafikföreskrift om parkering på Sturegatan i Hjo; 1497 2020: I 0 

Skickas till 
Samhällsbyggnad 

Juster.indcs signatur Utdrags bestyrkande 
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Anmälningsärende 

I O (10) 

- Beslut Jordbruksverket: Godkännande av insamlingssystem för källsorterat matavfall där 

rötresterna ska användas som gödselmedel i ekologisk produktion. 

Justerande, signatur Utdragsbestyrkande 


